LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Paragraf

Sida

Beredningen

2011-08-26

Allmänna utskottet

2011-09-13

75

20

Socialnämnden

2011-09-22

148

22

Dnr 2011/393-73

Yttrande över betänkandet Sanktionsavgifter på
trygghetsområdet (SOU 2011:3)
Bilaga 1: Tjänsteutlåtande
Bilaga 2: Sammanfattning på trygghetsområdet SOU 2011:13

Ärendebeskrivning
Rubricerade betänkande har haft utgångspunkten att utreda behovet av, och
lämpligheten i, att införa ett administrativt sanktionssystem, för att motverka
att förmåner som i dag omfattas av bidragsbrottslagen såsom bidrag,
ersättningar, pensioner och lån för personligt ändamål som beslutas av
Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Centrala studiestödsnämnden
CSN), Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, kommunerna eller
arbetslöshetskassorna utbetalas på felaktiga grunder eller med för högt
belopp.
Utredningen föreslag har landat i ett förslag till sanktionssystem, som
utformas som ett generellt system för samtliga förmåner. Förslaget är att
bestämmelser om sanktionsavgift tas in i en särskild lag som föreslås träda i
kraft 2012-07-01.
Distinktioner: Avgift och straffansvar ska inte vara aktuella samtidigt. Om
oriktiga uppgifter lämnas kan den enskilde bli skyldig att betala en avgift
under förutsättning att bidrag eller ersättning utbetalats på felaktiga grunder
eller med för stort belopp. En sanktionsavgift i första hand ska komma i fråga
vid felaktigheter som är mindre allvarliga. Den som beslutar om förmånen ska
besluta om avgiften. Sanktionsavgiften faller bort om avgiften inte verkställts
inom fem år efter att beslutet vunnit laga kraft. Ska kunna beslutas om den
som sanktionsavgiften riktar sig emot har beretts tillfälle att yttra sig inom tre
år från att förutsättningarna uppfyllts.
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Socialförvaltningens yttrande
Luleå kommun har beretts tillfälle att lämna synpunkter på rubricerade
betänkande, SOU 2011:3.
Förslaget har föredragits i individ- och familjeomsorgens verksamhetsgrupp
och för socialnämnden. Socialförvaltningens ståndpunkt är att föreslå Luleå
kommun instämma i förslaget om att införa sanktionsavgifter i enlighet med
utredningens förslag.

Socialförvaltningens förslag
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden rekommendera Kommunstyrelsen
besluta
- biträda förslaget i sin helhet avseende betänkandet SOU 2011:13 om att
införa sanktionsavgifter på trygghetsområdet

Allmänna utskottets förslag
Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden rekommendera
Kommunstyrelsen besluta
- biträda förslaget i sin helhet avseende betänkandet SOU 2011:13 om att
införa sanktionsavgifter på trygghetsområdet.
_____
Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar r ekommendera Kommunstyrelsen
-

biträda förslaget i sin helhet avseende betänkandet SOU 2011:13 om
att införa sanktionsavgifter på trygghetsområdet
______

Beslutsexpediering
Kommunledningsförvaltningen, Verksamhetschefer och enhetschefer stab
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